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  โครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 14 จังหวัดภาคใต้ของปี 2558 

เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน ใน 14 จังหวัดภำคใต้ของปี 2558 เทียบ
กับเวลำเดียวกันของปี 2557 พบว่ำมีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจ ำนวน  101  โครงกำร เพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 8.60 เงินลงทุน 38,485.69 ล้ำนบำท  เพ่ิมขึ้นร้อยละ 105.22 และกำรจ้ำงแรงงำนไทย 10,255 คน เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
168.39 

 
 
 
 
 
 
 
  ประเภทกิจการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริมการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOI

  

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
Regional  Investment  and Economic Center 5                 

สรุปภาวะการลงทุนใน 14 จังหวัดภาคใต้ 
ปี 2558 และแนวโน้มการลงทุน 

2557 2558 % การเปล่ียนแปลง
จ านวนโครงการ 93 101 8.60
เงินลงทุน (ล้านบาท) 18,753.30 38,485.69 105.22
การจ้างงานไทย (คน) 3,821 10,255 168.39

ตารางที ่1  สรุปโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติสง่เสริมการลงทนุในภาคใต้

% % %
การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลง

เกษตรกรรมและผลิตผล
ทางการเกษตร 29 55 89.66 4,346.60 17,373.30 299.70 1,247 5,493 340.50
เหมืองแร่ เซรามิกส์และ
โลหะพืน้ฐาน 3 4 33.33 320.60 344.60 7.49 84 198 135.71
อตุสาหกรรมเบา 2 4 100.00 70.80 2,999.90 4137.15 79 1,808 2188.61
ผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร
และอปุกรณ์ขนส่ง 4 0 -100.00 265.50 0.00 -100.00 152 0 -100.00
อตุสาหกรรมอเิล็กทรอนิกส์
และเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ 3 2 -33.33 34.70 6.00 -82.71 41 15 -63.41
เคมีภัณฑ์ กระดาษ และ
พลาสติก 6 5 -16.67 846.10 416.80 -50.74 448 205 -54.24
กจิการบริการและ
สาธารณูปโภค 46 31 -32.61 12,869.00 17,345.09 34.78 1,770 2,536 43.28

รวม 93 101 8.60 18,753.30 38,485.69 105.22 3,821 10,255 168.39

ตารางที ่2  โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามประเภทกิจการ

หมวดประเภทกิจการ
จ านวนโครงการ เงินลงทนุ (ล้านบาท) การจ้างงาน (คน)

2557 2558 2557 2558 2557 2558



 
 
 

กิจการประเภทเกษตรกรรมและผลผลิตทางการเกษตร เป็นกิจกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนมำก
ที่สุดในปี 2558 จ ำนวน 55 โครงกำร ได้แก่ น้ ำมันปำล์ม (13 โครงกำร) เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (14 โครงกำร) ยำงแท่งหรือ
ยำงผสม (4 โครงกำร) อำหำรสัตว์ (3 โครงกำร) น้ ำยำงข้น (3 โครงกำร) ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ ยำงเครฟ แผ่นใยไม้
อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง สัตว์น้ ำแปรรูป สิ่งปรุงแต่อำหำร น้ ำยำงพรีวัลคำไนซ์ บริกำรรับจ้ำงแช่แข็ง (2 โครงกำร) ไข่
ไก่และไก่รุ่น (3 โครงกำร) เส้นใยปำล์ม ถุงมือยำง ถ่ำนกัมมันต์ อำหำรอบแห้ง ไบโอดีเซล ปุ๋ยอินทรีย์ และปูแช่แข็ง  

รองลงมาคือกิจการบริการและสาธารณูปโภค ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำร จ ำนวน 31 โครงกำร ได้แก่ 
พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวภำพ/พลังงำนแสงอำทิตย์ (15 โครงกำร) ขนถ่ำยสินค้ำส ำหรับเรือเดินทะเล กำร
วิจัยและพัฒนำ บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ โรงแรม (6 โครงกำร) ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ
บริกำรเดินเรือท่องเที่ยวหรือให้เช่ำ (2 โครงกำร) ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม (2 โครงกำร) และสวนสนุก  

อันดับ 3 กิจการอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ กระดาษ และพลาสติก ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 
5 โครงกำร ได้แก่ UREA FORMALDEHYDE RESIN กล่องกระดำษ ปุ๋ยเคมี ยำจุดกันยุง และเม็ดพลำสติก 

อันดับ 4 มี 2 ประเภทกิจกำร ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนประเภทกิจกำรละ 4 โครงกำรได้แก่ กิจการ
ประเภทเหมืองแร่ เซรามิกส์ และโลหะพื้นฐาน ได้แก่ แต่งแร่ (3 โครงกำร) และดินผสมส ำเร็จรูป/เซรำมิกส์ และ 
กิจการประเภทอุตสาหกรรมเบา  ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน ไดแ้ก่ ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค (4 โครงกำร) 
 อันดับ 5 คือกิจการอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 
จ ำนวน 2 โครงกำร ได้แก่ ซอฟแวร์ (2 โครงกำร) 
 ส ำหรับกิจการประเภทผลิตภัณฑ์โลหะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ขนส่ง ยังไม่มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำร
ส่งเสริมกำรลงทุน 
 
  สถานที่ตั้งของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้การส่งเสริม 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

% % %
การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง

กระบี่ 4 4 0.00 924.60 1,443.80 56.15 72 349 385
สุราษฎร์ธานี 25 22 -12.00 4,372.20 3,398.09 -22.28 1,141 1,546 35
พงังา 1 1 0.00 576.50 20.00 -96.53 180 54 -70
นครศรีธรรมราช 10 14 40.00 2,810.30 2,849.80 1.41 248 523 111
ชุมพร 9 7 -22.22 1,511.40 1,194.40 -20.97 201 451 124
ภูเกต็ 9 15 66.67 6,155.70 5,712.20 -7.20 1,060 2,161 104
ระนอง 10 1 -90.00 260.40 1,288.00 394.62 39 149 282
รวมภาคใต้ตอนบน 68 64 -5.88 16,611.10 15,906.29 -4.24 2,941 5,233 78
ตรัง 4 3 -25.00 408.80 1,783.00 336.15 198 958 384
พทัลุง 1 3 200.00 65.00 1,432.00 2,103.08 37 181 389
สงขลา 18 25 38.89 941.10 18,134.70 1,826.97 532 3,633 583
ยะลา 0 1 * 0.00 79.70 * 0 26 *
นราธวิาส 1 1 0.00 340.00 80.00 -76.47 33 35 6
ปัตตานี 0 2 * 0.00 81.00 * 0 34 *
สตูล 1 2 100.00 387.30 936.00 141.67 80 121 51
รวม 5 จังหวัดชายแดน 20 31 55.00 1,668.40 19,311.40 1,057.48 645 3,849 497
รวมภาคใต้ตอนลา่ง 25 37 48.00 2,142.20 22,526.40 951.55 880 4,988 467
รวม 93 101 8.60 18,753.30 38,432.69 104.94 3,821 10,221 167
* หมายถึง Non defined เนื่องจากตัวเลขในปีฐาน (2557) เป็น 0 การคิดเปอร์เซ็นต์ไมส่ามารถค านวณโดยการหารด้วยจ านวน 0 แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้

ตารางที ่3  โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการสง่เสริมการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามทีต้ั่งโครงการ

จังหวัด
จ านวนโครงการ เงนิลงทุน (ลา้นบาท) จ้างแรงงานไทย (คน)

2557 2558 2557 2558 2557 2558



 
 
 

จังหวัดสงขลา มีกำรลงทุนมำกท่ีสุดในปี 2558 ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน จ ำนวน 25 โครงกำร ได้แก่ 
UREA FORMALDEHYED RESIN กล่องกระดำษ กำรวิจัยและพัฒนำ ไก่รุ่นและไข่ไก่  (2 โครงกำร) เชื้อเพลิงชีวมวลอัด 
(2 โครงกำร) ดินผสมส ำเร็จรูป ถุงมือยำง (3 โครงกำร) น้ ำมันปำล์ม น้ ำยำงข้น บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ บริกำร
รับจ้ำงแช่แข็ง (2 โครงกำร) ปุ๋ยเคมี แผ่นใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล/ลม (3 
โครงกำร) เม็ดพลำสติก ยำจุดกันยุง และอำหำรสัตว์ (2 โครงกำร) 
 อันดับ 2 จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 22 โครงกำร ได้แก่ เชื้อเพลิงชีว
มวลอัด (8 โครงกำร) แต่งแร่ (2 โครงกำร) ถ่ำนกัมมันต์ น้ ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) ไบโอดีเซล ปูแช่แข็ง พลังงำนไฟฟ้ำ
จำกก๊ำซชีวภำพ/ชีวมวล (3 โครงกำร) ยำงแท่งหรือยำผสม (2 โครงกำร) สัตว์น้ ำแปรรูปและสิ่งปรุงแต่งอำหำร 
 อันดับ 3 จังหวัดภูเก็ต มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 15 โครงกำร ได้แก่ ขนถ่ำยสินค้ำส ำหรับ
เรือเดินทะเล ซอฟแวร์ (2 โครงกำร) เดินเรือท่องเที่ยว/บริกำรที่จอดเรือ (2 โครงกำร) ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำต ิ
พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ โรงแรม (4 โครงกำร) ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม (2 โครงกำร) และสวน
สนุก 
 อันดับ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 14 โครงกำร ได้แก่ 
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (2 โครงกำร) น้ ำมันปำล์ม (3 โครงกำร) น้ ำยำงฟรีวัลคำไนซ์ พลังงำนไฟฟ้ำจำกชีวภำพ/ชีวมวล (5 
โครงกำร) ยำงแท่ง เส้นใยปำล์ม และโรงแรม 
 อันดับ 5 จังหวัดชุมพร มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 7 โครงกำร ได้แก่ น้ ำมันปำล์ม (4 
โครงกำร) พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ  ยำงแท่งหรือยำงผสม และอำหำรอบแห้ง 
 อันดับ 6 จังหวัดกระบี่ มีโครงกำรที่ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 4 โครงกำร ได้แก่ น้ ำมันปำล์ม (3 
โครงกำร) และแต่งแร่  

อันดับ 7 มี 2 จังหวัด ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจังหวัดละ 3 โครงกำรได้แก ่จังหวัดตรังได้แก่ เชื้อเพลิง
ชีวมวลอัด และถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค (2 โครงกำร) และจังหวัดพัทลุง ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำกก๊ำซชีวภำพ และ น้ ำ
ยำงข้น (2 โครงกำร) 
 อันดับ 8 มี 2 จังหวัดได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจังหวัดละ 2 โครงกำร ได้แก่จังหวัดสตูล ได้แก่ 
เชื้อเพลิงชีวมวลอัด และพลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล และ จังหวัดปัตตานี ได้แก่ ปุ๋ยอินทรีย์ และสถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติ 
 อันดับ 9 มี 4 จังหวัด ได้รับอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนจังหวัดละ 1 โครงกำร ได้แก่ จังหวัดพังงา ได้แก่ 
อำหำรสัตว์  จังหวัดระนองได้แก่ ไก่รุ่นและไข่ไก่ จังหวัดยะลาได้แก ่โรงแรม และจังหวัดนราธิวาสได้แก่ ยำงเครฟ 
 
  ขนาดการลงทุน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% % %
การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง

ไมเ่กนิ 20 17 9 -47.06 113.60 96.00 -15.49 213 342 60.56
มากกวา่ 20 แต่ไมเ่กนิ 200 52 52 0.00 4,397.50 5,346.30 21.58 1,270 1,971 55.20
มากกวา่ 200 แต่ไมเ่กนิ 500 14 20 42.86 4,961.80 7,788.80 56.98 769 3,625 371.39
มากกวา่ 500 แต่ไมเ่กนิ 1,000 7 12 71.43 5,149.40 8,444.60 63.99 829 2,133 157.30
มากกวา่ 1,000 3 8 166.67 4,131.00 16,810.00 306.92 740 2,184 195.14
รวม 93 101 8.60 18,753.30 38,485.70 105.22 3,821 10,255 168.39

ตารางที ่4  โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการสง่เสริมการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามขนาดเงินลงทนุ

การจา้งแรงงานไทย (คน)
ขนาดการลงทุน (ลา้นบาท)

จ านวนโครงการ เงนิลงทุน (ลา้นบาท)

2557 2558 2557 2558 2557 2558



 
 
 
 โครงกำรอนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุนขนาดการลงทุนไม่เกิน 20 ล้านบาท จ ำนวน 9 โครงกำร ได้แก่ ซอฟแวร์ 
(2 โครงกำร) กำรวิจัยและพัฒนำ ปูแช่แข็ง/สัตว์น้ ำแปรรูป/สิ่งปรุงแต่อำหำร (3 โครงกำร) น้ ำมันปำล์ม อำหำรสัตว์ และ
พลังงำนไฟฟ้ำจำกแสงอำทิตย์ 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 200 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 52 โครงกำร ได้แก่ น้ ำมัน
ปำล์ม (4 โครงกำร) เชื้อเพลิงชีวมวลอัด (14 โครงกำร) กล่องกระดำษ อำหำรอบแห้ง สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ ยำจุด
กันยุง ดินผสมส ำเร็จรูป เส้นใยปำล์ม พลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล/ชีวภำพ (8 โครงกำร) ปุ๋ยอินทรีย์ ถ่ำนกัมมันต์ 
น้ ำยำงฟรีวัลคำไนซ์ น้ ำยำข้น โรงแรม (2 โครงกำร) ปุ๋ยเคมี ยำงเครฟ ศูนย์ฟ้ืนฟูสุขภำพ UREA FORMALDEHYDE RESIN แต่ง
แร่ (3 โครงกำร) บริกำรทดสอบทำงวิทยำศำสตร์ ผลิตภัณฑ์จำกยำงธรรมชำติ ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม เดินเรือท่องเที่ยว
หรือให้เช่ำ เม็ดพลำสติก ขนถ่ำยสินค้ำส ำหรับเรือเดินทะเล และบริกำรรับจ้ำงแช่แข็ง 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 200 แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 20 โครงกำร ได้แก่ 
อำหำรสัตว์ น้ ำยำงข้น (2 โครงกำร) น้ ำมันปำล์ม (6 โครงกำร) ยำงแท่งหรือยำงผสม (3 โครงกำร) ไบโอดีเซล ถุงมือยำง
ธรรมชำติ (2 โครงกำร) โรงแรม (3 โครงกำร) ไข่ไก่และไก่รุ่น และบริกำรที่จอดเรือท่องเที่ยว 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 500 แต่ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท  อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 12 โครงกำร ได้แก่ 
บริกำรรับจ้ำงแช่แข็ง น้ ำมันปำล์ม (2 โครงกำร) ยำงแท่งหรือยำงผสม ถุงมือยำงส ำหรับตรวจโรค (3 โครงกำร) โรงแรม 
และพลังงำนไฟฟ้ำจำกเชื้อเพลิงชีวมวล/ก๊ำซชีวภำพ (4 โครงกำร) 
 ขนาดการลงทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาท อนุมัติให้กำรส่งเสริมกำรลงทุน 5 โครงกำร ได้แก่ พลังงำนไฟฟ้ำจำก
เชื้อเพลิงชีวมวล/ลม (2 โครงกำร) ศูนย์แสดงศิลปวัฒนธรรม ไก่รุน่และไข่ไก่ (2 โครงกำร) สวนสนุก อำหำรสัตว์ และแผ่น
ใยไม้อัดควำมหนำแน่นปำนกลำง 
 

  การถือหุ้น 
 
 
 
 
 

 
  
 เมื่อท ำกำรเปรียบเทียบสัดส่วนกำรถือหุ้นกำรลงทุนพบว่ำ ส่วนใหญ่จะเป็นกำรถือหุ้นโดยคนไทยทั้งสิ้น 
จ ำนวน 73 โครงกำร  คนต่ำงชำติถือหุ้นทั้งสิ้น (ญี่ปุ่น เบลเยี่ยม มำเลเซีย อเมริกำ ฮ่องกง ออส เตรเลีย และ 
นิวซีแลนด์) จ ำนวน 12 โครงกำร และมีกำรร่วมทุนระหว่ำงไทยกับต่ำงชำติ (เบลเยี่ยม มำเลเซีย อเมริกำ สิงคโปร์ 
ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์) จ ำนวน 16 โครงกำร 
 

  แนวโน้มการลงทุนปี 2559 
 ข้อจ ำกัดที่เศรษฐกิจไทยจะเผชิญในช่วงปี 2559 ได้แก่ กำรชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพำะ
เศรษฐกิจจีนที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลง กำรอ่อนค่ำของสกุลเงินในประเทศคู่ค้ำและคู่แข่ง รำคำสินค้ำเกษตรใน
ตลำดโลกตกต่ ำ และผลกระทบจำกปัญหำภัยแล้ง รำคำน้ ำมันที่ปรับตัวลดลง ภำวะธุรกิจโดยรวมของภำคใต้ในไตร
มำสสุดท้ำยปี 2558 ปรับตัวดีขึ้น กำรลงทุนภำคเอกชนที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นในปี 2558 ต่อเนื่องในปี 2559 กำรใช้
จ่ำยและกำรลงทุนภำครัฐขยำยตัวอย่ำงต่อเนื่อง ส ำหรับโอกำสกำรพัฒนำพ้ืนที่ชำยแดน กำรพัฒนำเขตเศรษฐกิจ
พิเศษก็ยังเป็นสิ่งที่ภำครัฐและเอกชนจะต้องเร่งด ำเนินกำรให้เกิดเป็นผลโดยเร็วซึ่งจะเป็นปัจจัยช่วยกระตุ้น
เศรษฐกิจในภำคใต้โดยรวม ตลอดจนนโยบำยเร่งรัดกำรลงทุน นโยบำยวิสำหกิจชุมชนจะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจ
ในภำคใต้เติบโตขึ้น 
 

% % %
การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง การเปลีย่นแปลง

คนไทยถือหุ้นทั้งส้ิน 67 73 8.96 11,243.10 30,737.00 173.39 1,959 7,058 260.29
คนต่างชาติถือหุ้นทั้งส้ิน 11 12 9.09 2,888.70 3,759.40 30.14 868 1,265 45.74
ร่วมทุนไทย + ต่างชาติ 15 16 6.67 4,621.50 3,989.60 -13.67 994 1,932 94.37

รวม 93 101 8.60 18,753.30 38,486.00 105.22 3,821 10,255 168.39

ตารางที ่5 โครงการทีไ่ด้รับอนุมัติการสง่เสริมการลงทนุในภาคใต้ จ าแนกตามสดัสว่นผู้ถือหุน้

การถือหุน้
จ านวนโครงการ เงนิลงทุน (ลา้นบาท) การจา้งงานไทย (คน)

2557 2558 2557 2558 2557 2558


